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Regionstyrelsen har sammanträtt
I dag, den 28 april, har regionstyrelsen haft sammanträde. Under mötet
behandlades, bland annat, verksamhetsstöd till sociala föreningar,
måltidsverksamhet vid vårdcentralen Norr, Hållbara kartan samt målbild för
god och nära vård på Gotland. Här är ett pressmeddelande som nämner
några av sammanträdets 39 ärenden.

Ärende 4 - Hållbara Kartan - Ansökan om medel ur anslag 1:1,
regionala tillväxtåtgärder
Regionstyrelsens beslut:
• Region Gotland medfinansierar Samhällsbyggnadsförvaltningens projekt
HållbaraKartan med 49,97 procent av projektets faktiska kostnader, sammanlagt
högst 499 318 kronor, varav 31 409 kronor ur 2021 års anslag 1:1 och 467 909
kronor ur 2022 års anslag 1:1, regionala tillväxtåtgärder, under förutsättning att
projektet beviljas medel från Formas.
• Beslutet avser perioden 2021-12-01 till 2022-07-01. Slutredovisning ska ha
inkommit till Region Gotland senast 2022-07-31.
Sammanfattning:
Innovationsidén om den hållbara kartan blir en naturlig fortsättning på projektet
DiSa Digital samhällsbyggnad, inom vilket geodata digitaliserades och kvalitetssäkrades.
I projektet Hållbara Kartan vill Region Gotland i samarbete med RISE, Research
Institute of Sweden, ta fram en prototyp som på sikt kan skalas upp och bidra till
klimatomställningen i samhällsbyggandet.
Syftet med innovationsidén Hållbara kartan är att i dialog med användarna testa
vilken information en hållbar karta över Gotland skulle innehålla och hur denna
information bäst skulle visualiseras. Tillgänglighet, jämlikhet och hållbarhet står i
fokus.
Resultatet av innovationsidén kommer vara en prototyp av en digital hållbar karta,
framtagen i samråd och dialog med regionalt näringsliv, medarbetare vid Region
Gotland och privatpersoner. Prototypen kommer indikera var det är mest
klimatsmart att bygga på ön och resultatet kommer delges övriga kommuner och
regioner i Sverige.
Regionstyrelsens ordförande, Eva Nypelius:
- Det här är ett samarbetsprojekt med RISE där syftet är att hitta det bästa sättet
att tillgängliggöra information i en karta. Allt för att på så sätt underlätta för de
som vill bygga att hitta bästa platsen.
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Ärende 9 - Delaktighet och medborgardialog i Region Gotland
Regionstyrelsens beslut:
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att senast maj 2022:
 Återkomma med ett förslag till policy med principer för medborgardialog som
en systematisk del i ärendeprocessen och styrprocessen i Region Gotland.
 För detta uppdrag utses en referensgrupp bestående av gruppledarna för de
partier som deltar i regionfullmäktige att tillsammans med tjänstepersoner arbeta
fram principerna i policyn.
 I framtagande av principer ska barn och ungas delaktighet och inflytande i
politiska ärenden och beslut särskilt beaktas.
 Återkomma med uppföljning av arbetet med medborgarförslag.
Sammanfattning:
Regeringen i Strategin för demokratiutveckling (2018) tillsammans med EU i
European democracy action plan (2020) pekar ut flera hot mot demokratin som vi
tillsammans behöver beakta både internationellt, nationellt och lokalt. Sveriges
kommuner och regioner (SKR) har av regeringen två särskilda uppdrag inom
området demokrati
1) säkerhet för förtroendevalda och
2) delaktighet och medborgardialoger.
I tjänsteskrivelsen beskrivs arbetet i Region Gotland inom demokratiuppdragets ansvar
och särskilt området delaktighet via dialoger lyfts fram som strategiskt.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att förvaltningen får i uppdrag att senast maj 2022
a) återkomma med ett förslag till policy med principer för medborgardialog som en
systematisk del i ärendeprocessen och styrprocessen i Region Gotland samt
b) återkomma med uppföljning av arbetet med medborgarförslag. I arbetet med
principer ska barn och ungas delaktighet och inflytande i politiska ärenden och beslut
beaktas. Uppdraget avseende policy med principer förutsätter nära samarbete med en
referensgrupp av förtroendevalda i Region Gotland.
Regionstyrelsens ordförande, Eva Nypelius:
- Demokrati och delaktighet är grunden i vårt samhälle där de politiska partierna
har ett stort ansvar. Medborgardialoger är ett sätt att lyssna in gotlänningarnas
synpunkter och att få in det på ett systematiskt sätt i beredningen inför större
beslut vilket kan bidra till både ökad delaktighet och bättre beslut.

Ärende 10 - Sociala föreningar, verksamhetsstöd 2021
Regionstyrelsens beslut:
• Föreningarna beviljas stöd enligt föreslagen fördelning.
Sammanfattning:
Stödet vänder sig till sociala föreningar, som bedriver ideell och för samhället särskilt
viktig verksamhet inom socialt stöd. Totalt har 12 organisationer ansökt om stöd.
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En beredningsgrupp bestående av representanter från hälso- och
sjukvårdsförvaltningen, regionstyrelseförvaltningen och socialförvaltningen har utgått
ifrån politiska mål och prioriterade områden, verksamhetsbaserade erfarenheter och den
rådande samhällsutvecklingen i sin bedömning av fördelning av stödet.
Föreningarna beviljas stöd enligt nedanstående fördelning:
Organisation
Al\10

Attention
Bris
BOJ
GFS
Kv.Jour Amanda
Kris Gotland
RSMH
IOGT-NTO Gotland

Stöd
2018
15000kr
15 000 kr
45000kr
70000kr
15 000 kr
95000kr

Stöd
2019
15 000 kr
15 000 kr
45000kr
70000kr
10 000 kr
ll0000kr
15 000 kr

Rädda Barnen

45000kr

10 000 kr
45000kr

Röda Korset
Skuldjouren
Länkarna Slite
Länkarna Visby

95000kr
15 000 kr
20000kr
15 000 kr
445 000 kr

75000kr
15 000 kr
20000kr
15 000 kr
460 000 kr

Summa

Budget

Stöd
2020
15 000 kr
15 000 kr
45 000 kr

Sökt2021

Förslag2021

70 000 kr
14 000 kr
120 000 kr

150000 kr
15000 kr
115000 kr
70000 kr
15000 kr
250000 kr

15000kr
15000kr
45000kr
70000kr
15000kr
144000kr

15 000 kr

20000 kr

15000kr

45 000 kr

50000 kr
150000 kr
50000 kr
50000 kr
75000 kr
1010000 kr

70 000 kr
16 000 kr
20 000 kr
15 000 kr
460 000 kr

45000kr
S0OOOkr
16000kr
15000kr
15000kr
460000 kr
460000 kr

Årets ansökningar uppgår till mer än dubbelt så mycket än vad som finns i budget.
Ansökningarna innehåller föreningar som söker ett stort stöd för att täcka sina
personal- eller lokalkostnader samt att de som söker för att täcka hela sin verksamhet
då de inte har andra intäktsmöjligheter.
Organisationerna arbetar i områden med människor som ofta har traumatiska
erfarenheter och där utanförskap finns. De har aktiviteter, stödjande samtal,
kunskapshöjande aktiviteter och nästan alla har beredskap för akutinsatser.
Föreningarna kompletterar varandra och utgör ett betydande komplement till den
offentliga verksamheten. Stödet från Region Gotland är extra betydelsefullt, då
organisationerna har svårt att rekrytera medlemmar som finansierar verksamheten.
Alla föreningar är oerhört viktiga för sina medlemmar och sin målgrupp. Alla
organisationer samarbetar med offentliga verksamheter på något sätt och i andra
nätverk och utgör en bred delaktighet i det gotländska samhället.
Beredningsgruppen har diskuterat och vägt ur ett helhetsperspektiv och sett till
organisationens egen bärighet, verksamhetens bredd på Gotland, samhällsnyttans
storlek och om verksamheten har lagstyrda förtecken.
Det finns 460 000 kronor att fördela, det totala ansökningsbeloppet uppgår till
1 010 000 kronor Med ovanstående förslag till fördelning avses att så många
föreningar som möjligt ska ges möjlighet att fortsatt kunna bedriva verksamhet.
Regionstyrelsens ordförande, Eva Nypelius:
- De här föreningarna jobbar ideellt med gör fantastiska och viktiga
samhällsinsatser för människor i behov av stöd och hjälp. Det känns bra att
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kunna ge stöd till dessa verksamheter och i år har kvinnojouren Amanda fått lite
extra eftersom vi ser att behovet av deras insatser i samhället ökar.

Ärende 11 - Måltidsverksamhet vid vårdcentralen Norr,
Korpens café och restaurang
Regionstyrelsens beslut:
• Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att i samarbete med teknikförvaltningen och
socialförvaltningen till sommaren avveckla avdelning måltids drift av Korpens café och
restaurang och överlämna drift av café- och enklare restaurangverksamhet till
socialförvaltningen till hösten, omsorgen om funktionshindrade, daglig verksamhet.
Sammanfattning:
Regionstyrelsen beslutade den 17 juni 2020 att ge regionstyrelseförvaltningen
tillsammans med teknikförvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheten till
servering i annan regi vid Korpens café och restaurang. Innan slutligt beslut fattas
skulle dialog föras med Pensionärsrådet och Tillgänglighetsråden. Undersökningen
har genomförts och resulterar i förslag om att Socialförvaltningen, omsorgen om
funktionshindrade, daglig verksamhet, framåt ska driva Korpens café och enklare
restaurangverksamhet.
Regionstyrelsens ordförande, Eva Nypelius:
- Det känns bra att vi nu hittat en lösning där daglig verksamhet kan driva vidare
Korpens café.

Ärende 12 - Målbild för omställningen till ett hälsosystem för god
och nära vård på Gotland
Regionstyrelsens beslut:
• Regionstyrelsen står bakom framtagen målbild och avser att verka för en
omställning i linje med målbilden inom sitt verksamhetsområde.
Sammanfattning:
För att medborgare på Gotland ska må så bra som möjligt så länge som möjligt och
för att vård och omsorg av god kvalitet även fortsättningsvis ska kunna erbjudas
behövs en omställning. Den demografiska utvecklingen på Gotland innebär att en
omställning här är särskilt angelägen.
I december 2020 gav regionfullmäktige i uppdrag till hälso- och sjukvårdsnämnden
att i nära samarbete med regionstyrelsen, socialnämnden, barn- och
utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ta fram en
”färdplan för omställning till en god och nära vård”. Färdplanen har tagits fram i
samarbete mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen, utbildningsoch arbetslivsförvaltningen och regionsstyrelseförvaltningen. Framtaget förslag
presenteras för dessa fem nämnder under april.
Parallellt med färdplanen har också en målbild för omställningen tagits fram.
Målbilden utgår ifrån den nationella målbild som beslutats av riksdagen i november
2020. Regionstyrelsen tar i detta ärende ställning till den egna förvaltningens syn på och
möjlighet att leva upp till målbilden.
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Vid regionstyrelsen i maj hanteras ärendet för regionen som helhet med förslag till
beslut i regionfullmäktige i juni.
Regionstyrelsens ordförande, Eva Nypelius:
- God och nära vård är en viktig förutsättning för att människor ska må bra. Den
här brett förankrade målbilden innebär bland annat att primärvården skall vara
navet inom vården och att omställningen bland annat skall möjliggöra att vi
stärker den egna kraften och förmågan och samordnar insatser nära individen.
Patienten bör bli mer delaktig utifrån sina resurser men också ta ett större eget
ansvar för den egna hälsan.

Ärende 19 - Samråd om vattenförvaltning 2021-2027
Regionstyrelsens beslut:
 Remissvar lämnas till Vattenmyndigheten enligt regionstyrelseförvaltningens
förslag med vissa justeringar.
 Omedelbar justering
Beslutet fattades efter votering 8 - 7
Sammanfattning:
Det finns väl känd övergripande kritik mot många delar av vattenförvaltningssystemet.
Region Gotland anser att det krävs en nära dialog mellan staten i form av
vattenmyndigheten och respektive kommun för att kunna kraftsamla kring de viktigaste
åtgärderna.
Vidare anser Region Gotland att genomförandetiden är för kort och att resurser saknas.
Ibland för genomförandet i sig, ibland för att göra det inom den tidsrymd
åtgärdsförslaget anger.
Region Gotland begär i särskild skrivelse att regeringen ska ges möjlighet att pröva
förslaget till åtgärdsplan.
Region Gotland har beretts tillfälle att yttra sig i samrådet kring förslaget till ny
förvaltningsplan respektive nytt åtgärdsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt,
förvaltningscykeln 2021-2027.
Region Gotland delar i de flesta fall de synpunkter som Sveriges kommuner och
regioner (SKR) och Svensk Vatten kommer att föra fram i sina respektive yttranden
till Vattenmyndigheten. Det gäller kritiken att hela åtgärdsprogrammet är ofinansierat,
att staten frångår den kommunala finansieringsprincipen, att kommunerna inte får vara
med och prioritera vilka åtgärder som ska utföras, att rättssäkerheten är svag i och med
att statusklassningar och åtgärdsförslag är utarbetade av tjänstepersoner i ett inte helt
igenom transparent system.
Vidare att vattenfrågorna inte kan hanteras separat från annan lagstyrd
tillsynsverksamhet, att Vattendelegationernas beslut inte går att överklaga och att
Vattenmyndigheten inte uppfyllt sitt åtagande när det gäller att klassa vilka vattendrag, i
exempelvis stadsmiljö eller i utdikade jordbruksområden, som ska anses kraftigt
modifierade och därmed få lägre krav.
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Regionstyrelsens ordförande, Eva Nypelius:
- Arbetet med att nå god vattenkvalitet får inte bli en byråkratisk chimär, utan
möjligheten till verklig analys och åtgärder som är genomförbara och gör
skillnad, måste till. För att uppnå detta måste dialogen med alla verksamheter
som påverkar vårt vatten bli mycket bättre. Hela processen behöver
kvalitetssäkras och åtgärderna utgå från aktuella och lokala förutsättningar.
Nyttoanalyser behöver göras eftersom hela det gotländska samhället påverkas av
olika åtgärder. Efter votering beslöts också att begära överprövning hos
regeringen av åtgärdsplanen.

Ärende 21 - Remiss. Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer
och naturvård i skogen, SOU 2020:73
Regionstyrelsens beslut:
 Regionstyrelsen antar efter viss justering förslaget till remissvar och inlämnar
detsamma till regeringskansliet.
 Omedelbar justering
Sammanfattande synpunkter:
Region Gotland instämmer i utredningens konstaterande att det finns både uttalade
och icke uttalade konflikter mellan olika intressenter inom området, vi stödjer
utredningens val av metod med dialog och samverkan i utredningsarbetet.
Utgångspunkten för vår återkoppling av de presenterade förslagen är innehåll och
inriktning i Gotlands regionala skogsstrategi samt målen i den nyligen antagna regionala
utvecklingsstrategin, Vårt Gotland 2040. Arbetet med att ta fram dessa har även det
gjorts i bred samverkan mellan olika intresseområden.
Skogarna på Gotland innehåller många olika och unika värden – ekonomiska, sociala
och klimat- och miljömässiga – som på olika sätt är av stor betydelse för en hållbar
regional utveckling. Gotland är kanske inte främst känt som ett skogslän, men skogen
utgör en viktig del av det gotländska landskapet och bidrar sannolikt till Gotland
attraktionskraft som besöksmål. Skogen är också en viktig inkomstkälla för öns cirka
4000 skogsägare och en bas för lokal träindustri. Skogsägarförhållandena på Gotland
är jämfört med fastlandet väldigt annorlunda genom att skogsbolags ägande av skog
helt saknas. Hela 83% av skogsmarken ägs av enskilda skogsägare (jämfört med 43%
i landet i stort). Av dessa skogsägare är 40% kvinnor och 60% män. Skogen är för
många av dessa ca 4 000 enskilda skogsägare ett viktigt komplement till annan
näringsverksamhet.
Därmed blir äganderättsfrågor för dessa av stor vikt. På Gotland finns flera skogstyper
som är unika för landet, både som en följd av naturgivna förutsättningar och av ägar/brukarstruktur. Region Gotland delar utredningens slutsats att frivilligt formellt skydd
bör anges som det huvudsakliga arbetssättet för formellt skydd av skog och där en
överenskommelse mellan markägare och myndighet är en förutsättning för beslut.
Förslagen kring ändrade direktiv till Skogsstyrelsen för arbetet med inventeringar av
nyckelbiotoper är även de viktiga ur ett markägarperspektiv.
Endast för sådan skog som regeringen pekat ut som av särskilt angeläget allmänt
intresse, i ett nationellt handlingsprogram för biologisk mångfald i skogen, bör
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myndigheterna ha möjlighet att använda tvång i skyddet. Utredningen föreslår att vid
upprättande av regionala strategier för formellt skydd, så ska det ske i samverkan med
regionala aktörer. I det sammanhanget kan det partnerskap som har bildats vid
upprättande av de regionala skogsstrategierna med fördel användas.
Region Gotland delar även utredningens uppfattning att skyddad natur kan bidra till
bioekonomin och landsbygdsutveckling, genom att utgöra en destination för en växande besöksnäring. Ett sådant arbete har inletts på Gotland i samband med
förstudiearbetet inför inrättande av Nationalpark Bästeträsk. Den inriktningen ligger
även i linje med den regionala utvecklingsstrategin och den regionala skogsstrategin.
Region Gotland stödjer utredningen föreslag att en fristående, oberoende, nationell
samordnare ska tillsättas för att leda framtagandet av det nationella skogsprogrammet.
En oberoende person kan säkerställa ett arbetssätt mellan olika intressenter som bättre
bygger på delaktighet, rättssäkerhet och förutsebarhet. I det sammanhanget är det viktigt
att det finns en tydlig koppling mellan de nationella och regionala perspektiven.
Förslaget om att det nationella skogsprogrammet även ska innehålla en strategi för
cirkulär bioekonomi är positivt.
Regionstyrelsens ordförande, Eva Nypelius:
- Gotland har många enskilda skogsägare och därför är det viktigt att äganderätten
nu stärks och att hållbar tillväxt kan ske för att bidra till utveckling och
klimatomställning. Skogen innehåller många olika värden och det är viktigt att
jobba med frivillighet och samförstånd och hantera lokala förutsättningar på ett
sätt som inte missgynnar enskilda skogsägare.

Ärende 22 - Remiss. Tillfälligt statsbidrag till vissa kommuner
och regioner för kommunala åtgärder för en ekonomi i balans
Regionstyrelsens beslut:
 Regionstyrelsen avger yttrande enligt upprättat förslag.
Sammanfattning:
Region Gotland är en kommun som tillika har regionalt ansvar. Att vara landets enda öregion utan landförbindelse och samtidigt vara landets i särklass minsta
sjukvårdshuvudman innebär särskilda utmaningar. Utifrån dessa förutsättningar lämnar
Region Gotland följande synpunkter över promemorian.
Yttrande:
Region Gotland anser att ändamålet med bidraget är riktigt. Bidrag till omstruktureringseller effektiviseringsåtgärder i verksamheten skulle kunna främja en ekonomi i balans
och en god ekonomisk hushållning i kommuner och regioner. Däremot lämnar
utformningen av kvalificeringskraven i promemorian något övrigt att önska, eftersom de
inte beaktar Region Gotlands unika utmaningar.
Region Gotlands ekonomi är på totalen ännu inte svag på det sätt som enligt
promemorians förslag (5 §) skulle kvalificera för bidrag. Däremot behöver en allt större
del av de kommunala medlen användas för att upprätthålla en jämlik hälso- och
sjukvård. Den sannolika kostnadsökningen inom hälso- och sjukvården beroende på
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demografi såväl som på medicinteknisk utveckling går långsiktigt inte att bära med ett
skatteunderlag som Gotlands.
Underskottet mot budget inom hälso- och sjukvården på Gotland uppgår 2015-2019 till
sammanlagt 337 mnkr. Räknat som andel av skatteintäkter och generella bidrag samt
utjämningsbidrag har budgeten för hälso- och sjukvård samt tandvård ökat från 29,4
procent 2015 till 31,1 procent 2019. Region Gotland har därmed under flera år
omfördelat medel till hälso- och sjukvården från andra välfärdsuppdrag. Trots det är
underskotten stora. Det är inte hållbart i längden.
Med detta sagt hemställer Region Gotland om att bidragsreglerna utformas så att även
Gotland skulle kunna ansöka om bidrag.
Regionstyrelsens ordförande, Eva Nypelius:
- Region Gotland är en kommun som också har regionalt ansvar. Vårt ö-läge
tillsammans med sjukvårdsansvaret innebär särskilda utmaningar, och
bidragsreglerna bör utformas så att även Gotland skulle kunna ansöka om bidrag
för åtgärder för en hållbar ekonomi.

Ärende 23 - Remiss. Tillgängliga stränder - ett mer differentierat
strandskydd
Regionstyrelsens beslut:
 Regionstyrelsen antar, efter komplettering, Miljö- och byggnämndens yttrande
som sitt eget och överlämnar det till Miljödepartementet som Region Gotlands
yttrande i ärendet.
 Omedelbar justering
Beslutet fattades efter votering 8 - 7
Sammanfattning:
I ett betänkande (SOU 2020:78 Tillgängliga stränder - ett mer differentierat
strandskydd), föreslås ett antal förändringar av lagstiftningen kring strandskyddet.
Region Gotland (Gotlands kommun) har av Miljödepartementet getts möjlighet att
inkomma med synpunkter på betänkandet.
I direktiven till utredningen har regeringen angett att en differentiering av strandskyddet
som tar hänsyn till variationer i landet och inom en kommun är en förutsättning för en
tillförlitlig och förståelig reglering.
Utredningens uppdrag har varit att föreslå de författningsändringar och andra åtgärder
som medför att strandskyddet i miljöbalken görs om i grunden. Det ska ske genom en
ökad differentiering som tar hänsyn till att tillgången till sjöar och stränder varierar i
landet, liksom befolkningstäthet och exploateringstryck. Det ska bli enklare att bygga
strandnära i landsbygdsområden.
Förslagen ska på det sättet syfta till att förbättra förutsättningar för bostäder och
näringsverksamhet främst för småföretagare, besöksnäring och gröna näringar i
områden med lågt exploateringstryck. Förslagen ska också syfta till att bibehålla eller
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förstärka strandskyddet för att värna obrutna strandlinjer, den allemansrättsliga
tillgängligheten och miljön i starkt exploaterade områden.
Förslaget ska enligt det så kallade Januariavtalet träda i kraft den 1 januari 2022.
Regionstyrelsens ordförande, Eva Nypelius:
- Jag vill understryka att ett enklare strandsskyddssystem, med tydligt lokalpolitiskt
ansvar och tillit till den kommunala beslutsnivån, inte skulle vara någon
motsättning till ett väl fungerande strandskydd. Tvärtom skulle det ge utrymme
att utifrån varje kommuns egna förutsättningar använda marken till det mest
lämpliga. Jag hoppas också att utredningens förslag om landsbygdsområde skall
ge bättre förutsättningar för en landsbygdskommun som Gotland.

Ärende 24 - Remiss. Utpekande av riksintressen 2021
Regionstyrelsens beslut:
 Regionstyrelsen godkänner förslaget till synpunkter i yttrandet angående
Trafikverkets utpekande av riksintressen 2021.
 Omedelbar justering
Sammanfattning:
Trafikverket ansvarar för utpekande av riksintressen för anläggningar för
kommunikationer inom väg, järnväg, sjöfart och luftfart. Nya kriterier för dessa har
beslutats under 2020 och Trafikverket arbetar nu med utgångspunkt från dessa med nya
utpekanden av riksintressen. Man vill uppnå ett fokus på vägars och järnvägars funktion
för det nationella transportsystemet. Trafikverkets bedömning är att de nya utpekandena
kommer att antas under hösten 2021.
Remissen har gått till länsstyrelserna, Boverket och statliga myndigheter. Syftet är att
inhämta synpunkter på om Trafikverkets riksintresseanspråk fungerar som
planeringsunderlag för att hantera riksintressen i samhällsplaneringen.
För Gotland är nytillkommande riksintressen: Väg 140 Visby – Klintehamn, Visby –
Visby flygplats, Väg 142 Visby hamn fram till korsning väg 140 och Kappelshamns
hamn.
Region Gotlands ansvarar för den fysiska planeringen och har det regionala
utvecklingsansvaret. Det gör att regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att
Region Gotland lämnar ett remissvar till Trafikverket. I förslaget till remissvar tas
respektive eventuellt nytillkommande riksintresse upp samt behovet av kompletteringar
och förtydliganden.
Regionstyrelsens ordförande, Eva Nypelius:
- Fastlandskommunikationerna är viktiga både för Gotland och för riket. Men
riksintresse kan också påverka och medföra konsekvenser för Gotlands
utvecklingsplaner och exploateringsmöjligheter genom de begränsningar de kan
komma att medföra. Det är därför mycket angeläget att det faktiskt är de allra
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viktigaste trafikanläggningarna som blir riksintressen och att förutsättningar för
detta blir tydliga.

Ärende 33 - Nämndinitiativ från Vänsterpartiet
Regionstyrelsens beslut:
 Regionstyrelsen avslår förslaget.
Beslutet fattades efter votering 13 - 2
Sammanfattning:
Saga Carlgren (V) inkom med ett nämndinitiativ till regionstyrelsen 24 mars 2021, där
hon yrkar att regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag till
stödpaket med utgångspunkten att förebygga ekonomisk utsatthet hos hushåll och
familjer som drabbats hårt ekonomiskt av pandemin.
Regionstyrelsen ser att många privatpersoner har drabbats hårt av pandemin, på olika
sätt. RS har tillit till att varje nämnd och enhet kan sin verksamhet bäst och lyfter de
extra behov av resurser som de ser i ordinarie uppföljning och budgetprocess, och avslår
därför förslaget.
Regionstyrelsens ordförande, Eva Nypelius:
- För de ekonomiskt utsatta finns ett skyddsnät i samhället, som bygger på
behovsprövning, det är viktigt, eftersom tillgångarna är begränsade och behöver
användas till de mest behövande varför vi idag avslog detta initiativ om ett
särskilt stödpaket.

Vill du veta mer kontakta gärna:
Eva Nypelius (C), regionstyrelsens ordförande
E-post eva.nypelius@gotland.se, Telefon 0739 80 50 97
Peter Lindvall, regiondirektör
E-post peter.lindvall@gotland.se, Telefon 0707 22 18 98

